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“SEMANGAT POSITIF“
 Prof. John A Bargh pernah melakukan 
percobaan terhadap 40 orang responden dibagi 
menjadi 2 kelompok dengan individu tiap kelompok 
mensugesti dan membisikan kedalam pikiran 
mereka sendiri hal-hal positif saja atau hal-hal 
negatif saja selama  sebulan penuh kemudian 
setelah itu dapat berhasil ditebak dengan benar  oleh 
100 orang responden lain siapa  yang membisikan 
hal-hal positif dan hal-hal negatif kedalam diri 
mereka, hal itu jelas terpancar dari wajah mereka, 
teori ini dikenal dengan Bargh Hallway Theory.

 Serupa dengan teori tersebut Selama 
satu bulan ramadhan penuh melakukan puasa 
dengan membisikan dan melakukan hal-hal positif 
membuat 30 milyar sel tubuh manusia setiap 
hari menjadi positif menjadikan manusia kembali 
kepada fitrah bersih laiknya bayi yang baru lahir.

 Dengan semangat positif baru menyongsong 
pergantian hari dan bulan, Stasiun Meteorologi  
Soekarno-Hatta siap menghadapi tantangan baru, 
melalui buletin met aero edisi April kami menyajikan 
semangat baru yang dituangkan dalam ide tulisan, 
semoga bacaan ini dapat memberikan manfaat bagi 
para pembaca yang menyukai semangat positif.

 Taqaballah minna wa minkum 
menyongsong semangat positif baru Idul 
Fitri 1443 H kami hadirkan Buletin MetAero,

Selamat Menikmati...



ii

DAFTAR ISI

PRAKIRAAN CUACA BULAN MEI 2022

Profil arah dan kecepatan angin bulan April 2022 
menunjukkan angin didominasi dari..................... [3]

AERONEWS

AEROTECH

Database atau pangkalan data adalah kumpulan 
data yang terorganisir dan ..................................[14]

Tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 1 April 2022, 
ICAO ASIA PASIFIK menggelar.........................[18]

Secara klimatologis pada bulan Mei sebagian besar 
wilayah Indonesia berada pada musim................ [8]

18

12

PROFIL PARAMETER CUACA BULAN APRIL 2022 DAN  
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN MEI 
STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

AEROWATCH 3

AEROSEARCH

AEROCOM

25

IDENTIFIKASI KEJADIAN PUTING BELIUNG DI KECAMATAN 
CURUG, KABUPATEN TANGERANG MENGGUNAKAN DATA 
RADAR CUACA (STUDI KASUS KEJADIAN TANGGAL 31 
AGUSTUS 2021)14

HODOGRAPH
Stasiun observasi meteorologi udara atas 
melakukan pengamatan udara menggunakan 
beberapa wahana balon.................................... [12]

DATABASE

PERTEMUAN TAHUNAN ICAO ASIA PASIFIK MET/IE 
DAN MET/S WG

Tanggal 6 – 8 April 2022 Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara Kemenhub bersama..........[20]

MONITORING ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2022 DI STASIUN 
METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA

Pada tanggal 31 Agustus 2021, fenomena puting 
beliung terjadi di Kecamatan Curug, Kabupaten 
Tangerang, Provinsi Banten ..............................[25]

INSPEKSI PERALATAN STASIUN METEOROLOGI KELAS I 
SOEKARNO-HATTA OLEH KEPALA BMKG

KUNJUNGAN TIM MFI KE STASIUN METEOROLOGI KELAS I 
SOEKARNO-HATTA

Kegiatan mudik atau pulang ke kampung halaman 
sudah menjadi tradisi bagi warga.......................[22]

The right man behind the gun merupakan suatu 
ungkapan yang menunjukkan keahlian..............[23]



3Vol 5 No 4 2022 ISSN 2684-7299

PROFIL PARAMETER CUACA BULAN APRIL 2022 DAN 
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN MEI

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
PROFIL CUACA BULAN APRIL 2022

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan April 
2022 menunjukkan angin didominasi dari arah 
barat daya hingga barat laut dengan kecepetan 
bervariasi dari 01 hingga 17 knot. Pola angin 
baratan (monsun Asia) masih cukup mendominasi 
pada bulan April, sehingga masih cukup banyak 
kandungan uap air yang dapat mengakibatkan 
terbentuknya hujan.

3. CURAH HUJAN
Curah hujan bulan April 2022 di Bandara 

Soekarno-Hatta memiliki nilai yang fluktuatif karena 
masa peralihan dari musim hujan menjadi musim 
kemarau dan juga monsun Australia yang mulai 
aktif. Aktifnya monsun Australia ini mengakibatkan 
berkurangnya pasokan uap air di atmosfer wilayah 
Indonesia. Tercatat pada tanggal 25 April 2022 
nilai curah hujan maksimum yakni 37.7 mm dan 
terdapat beberapa hari tanpa hujan.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan April 2022

Grafik Visibility Harian Bulan April 2022

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan April 2022

2. VISIBILITY

Nilai visibility (jarak pandang) dipengaruhi 
oleh kondisi waktu siang dan malam, selain itu 
kondisi cuaca juga mempengaruhi besarnya nilai 
visibility. Pada bulan April 2022 yang merupakan 
masa peralihan dari musim hujan menjadi musim 
kemarau cenderung memiliki visibility yang baik. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai visibility minimum 
yakni sebesar 5000 meter yang terjadi pada pukul 
05.00 WIB dan nilai maksimum mencapai 9000 
meter  pada siang hari. Berikut merupakan grafik 
visibility bulan April 2022.

4. TEMPERATUR UDARA
Nilai temperatur udara bulan April 2022 

secara umum memiliki nilai yang fluktuatif, sebab 
temperatur udara dipengaruhi juga oleh kondisi 
cuaca yang sedang terjadi. Pada bulan April 2022 
nilai temperatur udara minimum yakni 21.6 °C 
yakni pada tanggal 09 April 2022 dan maksimum 
temperatur senilai 34.8 °C yang terjadi pada 
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Tabel Kondisi Cuaca Bulan April 2022

Gambar Grafik Tekanan Udara Harian Bulan April 2022

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan Maret 2022

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan April 2022

TGL
PAGI HARI SIANG HARI MALAM HARI DINI HARI CURAH 

HUJAN 
(mm)(06.00 - 11.00 WIB) (12.00 - 17.00 WIB) (18.00 - 23.00 WIB) (00.00 - 05.00 WIB)

1 HZ VCTS VCTS HZ 0

2   - -RA HZ HZ 1.5

3   - -RA -RA   - 9.6

4   -   - LTNG   - 0

5   - TSRA RA BR 30.4

6. KELEMBAPAN UDARA
Profil kelembapan udara bulan April 2022 

menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
adalah 79.7%. Nilai kelembapan udara maksimum 
98% sedangkan kelembapan udara minimum 
adalah 49%. Selain karena dipengaruhi oleh suhu, 
kondisi kelembapan udara juga dipengaruhi oleh 
kondisi cuaca yang sedang terjadi seperti hujan 
ataupun monsun yang aktif melintasi wilayah 
tersebut.

5. TEKANAN UDARA
Profil tekanan udara (QFE) bulan April 

2022 memiliki nilai rata – rata 1007.7 mb. Nilai 
minimumnya terjadi pada tanggal 25 April 2022 
dengan nilai 1002.6 mb. Sedangkan nilai maksimum 
terjadi pada tanggal 05 April 2022 sebesar 1012.0 
mb.

7.     KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI 
PENERBANGAN

Pada tabel berikut disajikan rangkuman kondisi 
cuaca yang terjadi selama bulan April 2022.  Pada 
pagi hari selama bulan April 2022 didominasi 
dengan kondisi Haze (udara kabur), pada siang 
hingga malam kondisi cuaca cenderung hujan 
ringan hingga hujan sedang disertai badai guntur 
(TSRA), dan pada dini hari banyak terjadi cuaca 
Haze. Total curah hujan selama bulan April 2022 
tercatat 160.2 mm.

tanggal 25 April 2022. Nilai rata-rata temperatur 
udara pada bulan April 2022 yakni sebesar 
27.8 °C.
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6   -   -   -   - 0

7   - -RA VCTS   - 0.8

8   - LTNG -RA   - 0

9   -   - -RA BR 3.2

10 HZ LTNG   - LTNG 0

11 HZ VCTS -RA HZ 0.2

12 HZ   - HZ HZ 0

13 HZ   - HZ HZ 0

14 HZ   - HZ HZ 0

15 HZ   -   - HZ 0

16 HZ   - TSRA BR 10.6

17 HZ   - HZ VCTS 0

18   -   -   -   - 0

19 HZ TSRA HZ HZ 8.4

20 HZ -RA -RA LTNG 0

21 -RA -RA LTNG BR 11.8

22 VCTS -RA HZ BR 18.7

23 TSRA   - BR TSRA 12.1

24 RA   -   - HZ 0.2

25 HZ TSRA TSRA BR 37.7

26 HZ   -   - HZ 0

27 HZ VCTS TSRA -RA 15

28   -   -   -   - 0

29   -   -   -   - 0

30   - -RA   - BR 0
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Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Mei
Periode 2012-2021

2. VISIBILITY
Visibility merupakan jarak pandang mendatar 

yang menjadi salah salah satu komponen penting 
dalam kegiatan take-off dan landing. Aerodrome 
Climatological Summary (ACS) memberikan 
informasi terkait kondisi visibility pada bulan Mei 
selama 10 tahun (2012–2021) guna memberikan 
gambaran keadaan visibility pada bulan Mei tahun 
2022 di Bandara Soekarno-Hatta. Secara umum 
kondisi visibility bulan Mei didominasi pada kisaran 
5000–8000 meter dengan persentase di atas 60% 
terjadi pada pukul 13.00–18.00 UTC, sedangkan 

Gambar ACS Visibility Bulan Mei Tahun 2012-2021

3. TEMPERATUR UDARA
Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

temperatur udara selama 10 tahun terakhir (2012–
2021) di Bandara Soekarno-Hatta dapat dijadikan 
acuan untuk melihat kondisi temperatur udara pada 
bulan Mei tahun 2022. Secara umum temperatur 
udara didominasi kisaran nilai 25°C–30°C dengan 
persentase tertinggi sebesar 98,1% terjadi pada 
pukul 12.00 UTC. Nilai temperatur udara pada 
kisaran 30°C–35°Cterjadi pada pukul 02.00 UTC 
hingga 10.00 UTC dengan persentase tertinggi 
terjadi pada pukul 06.00 UTC (92,6%). Sedangkan 
nilai temperatur udara terendah pada kisaran 
20°C–25°C terlihat bahwa frekuensi kejadian 
tidak signifikan, dengan persentase tertinggi 
hanya 45,8% pada pukul 23.00 UTC. Berikut ACS 
temperatur udara bulan Mei periode 10 tahun 
terakhir. [zak&umi]

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Mei Tahun 2012-2021

 

persentase terendah terjadi pada pukul 08.00 UTC. 
Visibility 3000–5000 meter dengan persentase 
tertinggi terjadi pada pukul 21.00 UTC (43,6%), 
sedangkan untuk nilai visibility 1500–3000 meter 
terlihat bahwa frekuensi kejadian tidak signifikan, 
tercatat persentase tertinggi yaitu 8,1% pada pukul 
23.00 UTC. Berikut ACS visibility Mei periode 10 
tahun terakhir.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 
APRIL
1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
arah dan kecepatan angin bulan Mei selama 
10 tahun (2012– 2021) menyajikan data dalam 
bentuk windrose yang dapat dijadikan acuan untuk 
kegiatan take-off dan landing selama bulan Mei 
2022.  ACS arah dan kecepatan angin di bulan 
Mei menunjukkan variasi angin dari arah Timur 
Laut hingga Barat Daya, namun dapat dilihat angin 
dominan bertiup dari arah Timur Laut dan Selatan. 
Kecepatan angin juga bervariasi dari nilai paling 
rendah hingga kecepatan diatas 11 knot. Frekuensi 
kecepatan angin paling banyak yang terjadi di 
bulan Mei ada pada kisaran 1–4 knot (35,75%). 
Persentase angin calm sebesar 6,80%, sedangkan 
persentase angin dengan kecepatan di atas 11 knot 
sebesar 6,38% yang sebagian besar terjadi dari 
arah Timur Laut. Berikut ACS arah dan kecepatan 
angin bulan Mei periode 10 tahun terakhir.
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PRAKIRA AN CUACA BULAN MEI 2022
Secara klimatologis pada bulan Mei 

sebagian besar wilayah Indonesia 
berada pada musim kemarau 
termasuk di kawasan Bandara 

Soekarno-Hatta. Namun masih terjadinya hujan 
di awal bulan Mei menjadi tanda tanya besar 
bagaimana prakiraan cuaca satu bulan ke depan. 
Perlu diketahui bahwa wilayah Indonesia sebagian 
besar terdiri dari lautan sehingga kondisi cuacanya 
sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara 
atmosfer dan laut. Untuk mengetahui prakiraan 
cuaca bulan Mei 2022 yang termasuk prakiraan 
musim, maka diperlukan analisis kondisi faktor 
global sebagai berikut.

Indian Ocean Dipole
Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode 

merupakan fenomena interaksi atmosfer dan laut 
di wilayah Samudera Hindia yang dapat digunakan 
untuk mendeteksi gejala akan memanasnya suhu 
muka laut dari kondisi normalnya di sepanjang 
Ekuator Samudera Hindia khususnya di sebelah 
selatan India yang diikuti dengan menurunnya suhu 
muka laut di perairan Indonesia di wilayah pantai 
barat Sumatera. Fenomena ini dapat diketahui 
dengan menghitung perbedaan anomali suhu 
permukaan laut Samudera Hindia tropis bagian 
barat (500E-700E, 100S-100N) dengan Samudera 
Hindia tropis bagian timur (900E -1200E, 100S 
-ekuator).

IOD memiliki 3 fase yaitu bernilai negatif, 
positif dan bernilai netral. IOD bernilai negatif 
menunjukkan adanya aliran massa udara dari 
wilayah Samudera Hindia bagian barat ke wilayah 
Samudera Hindia bagian timur yang lebih hangat, 
sehingga ikut berkontribusi dalam pembentukan 
awan dan bertambahnya intensitas curah hujan di 
wilayah Indonesia. 

IOD bernilai positif menunjukan adanya aliran 
massa udara dari Samudera Hindia bagian timur 
ke wilayah Samudera Hindia bagian barat yang 
lebih hangat. Hal ini menyebabkan berkurangnya 
pembentukan awan dan menurunnya intensitas 
curah hujan di wilayah Indonesia.

Gambar Fase IOD Positif 
Sumber :http://www.bom.gov.au

Gambar Fase IOD Negatif 
Sumber :http://www.bom.gov.au

Pada saat IOD bernilai netral maka aliran 
massa udara dari Samudera Pasifik akan melewati 
pulau-pulau di Indonesia dan menghasilkan 
kondisi lautan di Australia bagian barat menjadi 
tetap hangat sehingga massa udara yang naik di 
atas wilayah ini membentuk awan-awan hujan di 
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Fenomena El Nino dan La Nina

El Nino dan La Nina merupakan suatu 
fenomena penyimpangan iklim global yang terjadi 
di permukaan air laut Pasifik bagian timur dan 
tengah. El Nino terjadi ketika suhu di permukaan 
air laut Pasifik bagian timur dan tengah lebih 
hangat dari rata-ratanya, sehingga mengakibatkan 
berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. 

Pada saat El Nino nilai suhu permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan NINO 3.4 memiliki nilai >+0.8oC 
dari suhu permukaan laut rata-ratanya. Sedangkan 
pada saat La Nina nilai udara permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan NINO 3.4 bernilai >-0.8oC dari 
suhu permukaan laut rata-ratanya.

bagian barat cekungan Samudera Hindia serta 
menghasilkan aktifitas Angin Baratan di sepanjang 
garis Khatulistiwa.

Berdasarkan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction), pada bulan Mei 
2022 perhitungan prakiraan nilai IOD menunjukkan 
nilai negatif, kecuali Model NWP CanSIPS yang 
bernilai positif. Secara keseluruhan nilai IOD berada 
pada fase netral untuk bulan Mei 2022 yang berarti 
tidak adanya kontribusi terhadap pembentukan 
awan-awan konvektif di sekitar wilayah Indonesia 
khususnya di Bandara Soekarno-Hatta.

Gambar Fase IOD Netral 
Sumber :http://www.bom.gov.au

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Mei 2022
Sumber :http://www.bom.gov.au

Sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan 
laut Pasifik bagian timur dan tengah lebih dingin 
dari rata-ratanya. Fenomena La Nina pada 
umumnya bersesuaian dengan menguatnya angin 
pasat timur yang bertiup di sepanjang Samudera 
Pasifik sehingga meningkatnya massa air hangat 
yang menuju Pasifik Barat dan berdampak pada 
peningkatan curah hujan di Indonesia.

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD
Sumber : http://www.bom.gov.au

Pada gambar  diatas dapat dilihat hasil dari 
perhitungan prakiraan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction) yang menunjukan 
bahwa Indeks NINO 3.4 untuk bulan Mei 
menunjukan nilai positif yang berada pada fase La 
Nina.

Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya fenomena El Nino 
atau La Nina yang dinilai dari perbedaan tekanan 
udara antara Darwin dan Tahiti. Nilai SOI <−7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 
nilai SOI >+7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Mei 2022
Sumber : http://www.bom.gov.au
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Anomali suhu muka laut bernilai positif 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 
tinggi dari rata - ratanya yang mendukung terjadinya 
peningkatan pertumbuhan awan dan meningatnya 
intensitas curah hujan di wilayah tersebut. 
Sementara, jika bernilai negatif menunjukkan 
bahwa suhu muka laut bernilai lebih rendah dari 
rata - ratanya yang mengakibatkan terjadinya 
penurunan pertumbuhan awan dan menurunnya 
intensitas curah hujan di wilayah tersebut. Pada 
Gambar di atas menunjukan bahwa prakiraan 
anomali suhu muka laut bulan Mei 2022 bernilai 
positif di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah 
perairan pulau Jawa anomali suhu muka lautnya 

bernilai antara +0.80C s/d +1.20C yang akan 
mendukung dalam peningkatan uap air diwilayah 
ini.

Fenomena MJO

MJO (Madden Julian Oscillation) merupakan 
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 
ke arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari. 
MJO terdiri dari 8 fase yang dapat diketahui 
dengan melihat diagram fase monitoring MJO yang 
dikeluarkan oleh Bureau of Meteorology Australia 
(Badan Meteorologi Australia). Pada tiap fase MJO 
memiliki dampak pada wilayah yg berbeda. MJO 
berdampak di wilayah Indonesia apabila nilai indeks 
MJO berada pada fase 3,4,5 dan dinyatakan lemah 
apabila berada dalam lingkaran. Berdasarkan 
Gambar 9. posisi MJO pada tanggal 5 Mei 2022 
berada pada kuadran 2. Keadaan ini menunjukkan 
prakiraan fenomena MJO bersifat lemah atau tidak 
aktif dalam mempengaruhi pembentukan awan-
awan konvektif di wilayah Indonesia.

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir
Sumber : http://www.bom.gov.au

Pergerakan nilai SOI 30-hari terakhir memasuki 
bulan Mei 2022 menunjukkan nilai +21.8 yang 
berarti sedang berada di fase La Nina sehingga 
akan terjadi peningkatan pertumbuhan awan di 
wilayah Indonesia.

Keadaan Suhu Muka Laut

Gambar Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan Mei 2022
Sumber : http://www.bom.gov.au

Gambar Diagram Fase MJO
Sumber : http://www.bom.gov.au

Kondisi OLR

OLR (Outgoing Longwave Radiation) dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 
awan berdasarkan radiasi gelombang panjang 
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Gambar OLR Total dan Anomali OLR
Sumber : http://www.bom.gov.au

rata - rata karena adanya halangan di atmosfer 
yang diasosiasikan dengan banyaknya awan 
akibat sistem konvektif menguat. Sebaliknya, 
warna coklat pada citra anomali OLR menunjukkan 
nilai positif dan mengindentifikasikan radiasi balik 
yang diterima atmosfer dari bumi bernilai lebih 
besar dari rata - ratanya karena tidak ada atau 
sedikitnya jumlah awan di atmosfer. Berdasarkan 
Gambar 10. (Anomali OLR) wilayah pulau Jawa 
bagian barat memiliki nilai anomali OLR negatif 
yang mengindikasikan masih adanya tutupan awan 
di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Pada bulan Mei 2022 sebagian besar wilayah 
Indonesia berada pada musim kemarau termasuk 
di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini sesuai 
dengan analisis beberapa faktor global diantaranya 
nilai IOD yang netral dan fase MJO yang tidak aktif. 
Namun aktifnya fenomena La Nina dan masih 
hangatnya suhu muka laut merupakan kondisi yang 
mendukung adanya peningkatan uap air. Dari nilai 
total dan anomali OLR 7 hari pertama di bulan Mei 
menunjukkan bahwa masih adanya tutupan awan 
di atmosfer walaupun tidak terlalu banyak. Bulan 
Mei 2022 wilayah Bandara Soekarno-Hatta sudah 
memasuki musim kemarau yang di tandai dengan 
berkurangnya kejadian hujan, namun hujan dengan 
intensitas ringan hingga sedang dengan durasi 
singkat masih bisa terjadi di bulan ini.[ainy]

yang dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa.  
Semakin tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan 
terdapat sedikitnya tutupan awan pada daerah 
tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai indeks 
OLR mengindikasikan terdapat banyaknya tutupan 
awan pada daerah tersebut. Dari Gambar 10. (OLR 
total 7 hari terakhir) terlihat bahwa nilai indeks OLR 
pada awal bulan Mei 2022 di sekitar pulau Jawa 
bagian barat berkisar antara 200 W/m2 hingga 220 
W/m2. Hal ini menandakan masih adanya tutupan 
awan yang terdapat wilayah tersebut termasuk di 
Bandara Soekarno-Hatta.

Sedangkan jika pada citra anomali OLR 
berwarna ungu yang menunjukkan nilai negatif, 
mengindentifikasikan radiasi balik yang diterima 
atmosfer dari bumi bernilai lebih kecil dari 
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H O D O G R A P H
Stasiun observasi meteorologi udara 

atas melakukan pengamatan udara 
atas menggunakan beberapa wahana 
balon meteorologi seperti pengamatan 

radiosounding dan pilot balon (pibal). Pengamatan  
radiosounding berupa transmitter radiosonde yang 
digantungkan dengan menggunakan balon putih 
350gr dan 600gr yang menghasilkan data temp 
berfungsi mengetahui termodinamika atmosfer dan 
data pibal yang dapat digunakan untuk mengetahui 
vektor angin lapisan-lapisan atmosfer.

Kemudian pengamatan pilot balon dengan 
menggunakan balon putih 100gr, balon merah 
30gr, dan balon hitam 30gr yang di pantau 
posisi azimut dan elevasi balon tersebut dengan 
menggunakan teodolit.Data vektor angin dari 
pengamatan pibal tersebut sangat berguna bagi 
prakirawan stasiun meteorologi non-basic yang 
tidak melakukan pengamatan radiosounding 
sehingga dapat melakukan analisis atmosfer  
skala mikro pada domain mereka berdinas 
untuk dapat menyajikan data prakiraan  
cuaca tempat mereka bekerja. Input 

analisis yang diperoleh dari data  
vektor angin pibal antara lain adalah dapat 
mengetahui labilitas atmosfer. 

Pada buletin edisi sebelumnya pernah dibahas 
mengenai spiral ekman yang merupakan fenomena 
perubahan arah dan kecepatan angin terhadap 
ketinggian, perubahan arah dan kecepatan angin 
terhadap ketinggian dapat dipengaruhi oleh 
beberapa komponen tertentu, misalnya angin 
umum dengan pergerakan diatas suatu lokasi dalam 
rentang analisis cuaca yang sangat besar seperti 
skala sinoptik berupa angin baratan antara lapisan 
850 hPa dan 700 hPa dapat berbeda dengan angin 
yang bergerak pada lapisan semakin mendekati 
permukaan karena adanya gesekan dengan 
permukaan bumi menyebabkan penyimpangan 
arah dan kecepatan angin sehingga bergeser atau 
mengalami atenuasi dari kondisi angin umum, 
fenomena lain yang menyebabkan perbedaan arah 
dan kecepatan angin adalah adanya pengaruh 
daerah tekanan rendah yang dominan kuat 
mempengaruhi suatu lapisan tertentu dan lemah 
pada suatu lapisan tertentu.
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Karena hal tersebut prakirawan BMKG 
diharuskan menganalisa peta upper wind untuk 
melihat kekuatan daerah tekanan rendah sampai 
pada ketinggian berapa. Dengan menganalisa 
perubahan komponen vektor angin terhadap 
ketinggian dapat memberikan informasi tentang 
labilitas atmosfer secara aktual. Analisa perubahan 
komponen vektor angin ini menggunakan analisa 
hodograph dengan memperhatikan seberapa 
dalam orientasi putaran arah pergerakan angin.

Analisis skala lokal data pibal pengamatan tunggal 
diatas stasiun meteorologi pengamatan udara atas 
mengenai perubahan arah dan kecepatan angin 
terhadap ketinggian dapat memberikan informasi 
adveksi suhu sinoptik. Hal ini ditandai dengan 
adveksi udara hangat dengan putaran veering dan 
adveksi udara dingin dengan orientasi putaran angin 
terhadap ketinggian. Antonim dari veering disebut 
sebagai backing. Sehingga orientasi putaran angin 
searah putaran jarum jam dinamakan sebagai 
veering dan orientasi putaran angin berlawanan 
arah jarum jam dinamakan sebagai backing. 
Veering berkaitan dengan pergerakan udara 
keatas yang menunjukan labilitas atmosfer 
dan kebalikannya backing berkaitan dengan  
pergerakan udara kebawah yang menunjukan 
stabilitas, seperti halnya dengan menggunakan 
persamaan Omega, analsis dilakukan dengan 
menggunakan diagram hodograf dengan 
memperhatikan seberapa banyak lapisan veering 
dan backing pada tiap ketinggian.

Semakin tebal lapisan veering makan kondisi 
atmosfer dapat dikategorikan sebagai kondisi labil 
sebaliknya jika lapisan backing yang lebih dominan 
maka dapat dikategorikan kondisi atmosfer berada 
dalam kondisis stabil, jika sebanding bisa dikatakan 

stabil bersyarat. Angin termal dibagi menjadi dua, 
yaitu adveksi udara hangat dengan putaran veering 
dan adveksi udara dingin dengan putaran backing 
yang terjadi pada atmosfer tempat terjadinya 
cuaca yaitu di troposfer diklasifikasikan menjadi 
dua lapisan yaitu troposfer bawah dari permukaan 
hingga 550hPa dan troposfer atas  dari troposfer 
bawah hingga tropopause berdasarkan klasifikasi 
tersebut angin termal dibagi menjadi empat, yaitu 
low level warm air advection dan low level cold air 
advection serta high level warm air advection serta 
high level cold air advection.

Pada warm air advection udara berada dalam 
kondisi labil dengan densitas udara yang ringan 
dibandingkan dengan cold air advection yang 
menyatakan udara stabil atau turun. Pergerakan 
adveksi udara ini diinterpretasikan dengan 
pergerakan udara horizontal pada bidang datar, 
sehingga pada analisis hodorgraf satu titik stasiun 
tunggal pada suatu lapisan dapat menandakan 
ada pergerakan skala sinoptik yang mempengaruhi 
wilayah titik tersebut yang hal ini dapat dipertegas 
lagi dengan melihat peta analisis sinoptik.

Selain dari analisis adveksi suhu yang didapat 
dengan menggunakan analisis hodograf, analisis 
data tersebut juga dapat digunakan untuk 
menentukan karakter thunderstorm sel awan 
cumulonimbus yang akan terbentuk melalui pola 
yang diinterpretasikan oleh perubahan arah 
angin terhadap ketinggian seperti pola multisel 
cluster thunderstorm, single sel thunderstorm 
maupun super sel thundersorm, kemudian dengan 
menganalisa orientasi kecenderungan dari 
pola hodograf tersebut dapat memprediksi arah 
pergerakan thunderstorm yang terbentuk dalam 
beberapa waktu kedepan. [Soni]

Gambar (a) Vektor angin lapisan 850hPa & (b) Vektor angin lapisan 700hPa
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D A T A B A S E

Database atau pangkalan data adalah 
kumpulan data yang terorganisir 
dan umumnya disimpan dan 
diakses secara elektronik dari 

sistem komputer. Tiap organisasi biasanya pasti 
mempunyai database masing-masing. Untuk dapat 
melakukan akses terhadap database tersebut 
bisanya menggunakan yang disebut “Database 
Management System” (DMS) yang terdiri dari 
software komputer yang memungkinkan pengguna 
untuk menyimpan, mengambil dan melakukan 
manipulasi terhadap database tersebut. Fungsi 
yang sering digunakan dalam DMS adalah untuk 
melakukan input data, mengambil data, melakukan 
update data, dan menghapus data.

1. SQL

SQL adalah akronim dari Structured Query 
Language yaitu database yang terdiri dari 
skema, tabel, kolom dan baris. Biasanya sql di 
dasarkan pada relasi database. Dimana satu 
data pada suatu tabel berhubungan dengan 
tabel yang lainnya. Jenis-jenis relasi database 
dapat di kategorikan menjadi 4 kategori, one to 
one, one to many, many to one, dan many to 
many. Sebagai contoh nomor KTP mempunya 
relasi atau kaitan dengan seseorang dimana 
satu orang hanya mempunyai 1 KTP (one to 
one). Atau sebuah perusahaan mempunya 
banyak karyawan, ini yang disebut sebagai one 
to many. jadi tiap data mempunyai kaitannya 
satu dengan yang lainnya.

Untuk membangun database SQL atau 
Relation DMS maka perlu dirancang terlebih 
dahulu tabel dan struktur dari database tersebut. 
Oleh karena itu untuk membangun database 
SQL perlu memakan waktu yang cukup lama 
pada saat perancangannya. Akan tetapi 

kelebihan database ini mempunyai struktur 
yang rapih dan mudah dalam melakukan tracing 
satu dengan yang lainya. Database ini biasa 
digunakan untuk data perusahaan dan data-
data yang terstruktur tapi tidak mempunyai 
jumlah yang sangat besar dan sering diakses. 
Contoh RDBMS yang populer adalah MySql, 
Oracle, Postgre SQL, IBM DB2,  Microsoft SQL 
server Database, Microsoft Access.

Gambar Contoh Tabel Relasi

2. NoSQL

NoSql adalah DBMS yang berkebalikan dari 
RDBMS dimana pada DBMS ini tidak mempunyai 
tabel yang fix dan tidak diperlukan perencanaan 
yang mendalam dalam menggunakannya. Hal ini 
mengakibatkan pengembangan dalam NoSQL 
relatif lebih cepat dibanding dengan RDBMS. 
Dapat dikembangkan dengan mudah dan cepat 
jika ingin meningkatkan kemampuan server 
(horizontal scalability). Kelebihan database 
jenis ini juga dapat dengan cepat diakses walau 
banyak data yang diambil atau diakses. Maka 
jenis database ini digunakan untuk penyimpanan 
data yang besar. 
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Platform NoSql yang populer saat ini adalah 
MongoDB, CouchDB, CouchBase, Cassandra, 
HBase, Redis, dan lainnya. Akan tetapi 
NoSQL tidak terlepas dari kelemahan yaitu, 
penyimpanan data di NoSQL jauh relatif lebih 
besar dibanding RDBMS.

Berdasarkan cara kerjanya dapat dikelompokkan 
menjadi beberapa tipe. 

Tipe penyimpanan Key-value adalah tipe NoSQL 
Database yang paling simpel. Database jenis ini 
menggunakan keys dan values untuk menympan 
data. Nama dari jenis data disimpan di ‘key’, dan 
nilai dari data tersebut disimpan dalam ‘value’. 
Tipe data dari key hanya boleh string (tipe huruf 
dan angka), sedangkan value dapat menyimpan 
dengan format string, JSON, XML, Blob, dan 
lainnya.

Penggunaan database jenis ini biasanya 
digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah 
besar seperti kebiasaan dari pengguna saat 
berbelanja di e-commerce, profil pengguna dan 
keranjang belanja pengguna.

Column-oriented database, pada tipe ini data 
disimpan pada sekelompok kolom yang dinamakan 
column families. Hal ini menjadi sebuah kelebihan 
dimana jika pengguna akan mengakses data dalam 
jumlah yang sedikit maka pengguna akan langsung 

mengakses pada kolom tersebut tanpa melihat 
keseluruhan data terlebih dahulu.

Tipe Dokumen Database menggunakan key-
value yang berpasangan untuk menyimpan dan 
mengambil data dari dokumen. Dokumen tersebut 
tersimpan dalam format XML dan JSON. Contoh 
dokumen tersebut:

Gambar Tipe Dokumen Database

Graph database membentuk dan menyimpan 
relasi data satu dengan data yang lainnya. Setiap 
elemen atau data disimpan pada sebuah node, 
dan node tersebut dihubungkan dengan data 
atau elemen lainnya. Contoh penggunaan graph 
database adalah Facebook. Dimana terdapat fitur 
untuk menyimpan relasi antar teman satu dengan 
teman lainya dan bisa memberikan rekomendasi 
pertemanan. Graph database sangat membantu 
dalam mencari koneksi antar data elemen and 
keterkaitan antar satu bagian dengan bagian lainnya 
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gambar Perbedaan NoSQL dan SQL



16 ISSN 2684-7299 Vol 5 No 4 2022

Kesimpulan

Database sangat bermanfaat dalam menyimpan 
dan mengelola data. Akan tetapi perlu perencanaan 
dan pemilihan jenis DMS apa yang cocok 
dengan kebutuhan organisasi. Sehingga data 
dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Karena 
masing-masing DMS mempunyai kelebihan dan 
kekurangannya. [mdslt]
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P E R T E M U A N  TA H U N A N  I C A O  A S I A 
PA S I F I K  M ET/ I E  D A N  M ET/ S  W G

Tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 1 
April 2022, ICAO ASIA PASIFIK menggelar 
dua pertemuan tahunan yaitu MET/IE dan 
MET/S, dan delegasi dari Indonesia terdiri 

dari BMKG, DNP dan AirNav, pertemuan ini digelar 
secara daring karena masih dalam masa pendemi 
COVID-19.

Sejarah MET/IE dan MET/S

Pada pertemuan ke-19 Meteorology Sub-
Group (MET SG/19) di Bangkok tanggal 3 – 6 
Agustus 2015, secara mufakat peserta mengambil 
keputusan untuk mengubah struktur gugus tugas 
dan kelompok kerja dibawah MET SG.

Maka hasil dari pertemuan tersebut menunjuk 
kelompok kerja dibawah ini untuk bekerja dibawah 
MET SG, yaitu:

1.	 Meteorological Requirements Working 
Group (MET/R WG)

2.	 Meteorological Services Working Group 
(MET/S WG)

3.	 Meteorological Information Exchange 
Working Group (MET/IE WG)

Tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh gugus 
tugas dan kelompok kerja yang bekerja dibawah 
MET SG seperti Meteorological Requirements Task 
Force (MET/R TF), World Area Forecast System 
Task Force (WAFS TF), Meteorological Hazards 
Task Force (MET/H TF) dan Regional OPMET 
Bulletins Exchange Working Group (ROBEX WG) 
beserta anggotanya dipindahkan ke kelompok 
kerja yang baru, dengan susunan seperti dibawah 
ini:

1.	 MET/R TF dipindahkan ke MET/R WG
2.	 MET/H TF and WAFS TF dipindahkan ke 

MET/S WG
3.	 ROBEX WG dipindahkan ke MET/IE WG

Panduan kerja MET/IE WG

Pada tahun 2022 ini MET/IE WG mengadakan 
pertemuan tahunan yang ke-20, kenapa bisa 
sebanyak ini walaupun baru berdiri pada tahun 
2015, karena MET/IE WG melanjutkan dari ROBEX 
WG yang pada tahun 2015 telah mengadakan 
pertemuan tahunan sebanyak 13 kali.

Adapun panduan kerja dari MET/IE dengan 
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bimbingan dari Sekretariat Meteorologi ICAO Asia 
Pasifik adalah sebagai berikut:

1.	 Membuat ulasan mengenai skema 
pertukaran data OPMET (Operational 
Meteorology) di daerah Asia Pasifik dan 
daerah lainnya dan membuat usulan 
untuk pengembangannya dengan 
mengutamakan kebutuhan dari pengguna 
jasa penerbangan.

2.	 Mengawasi dan berpartisipasi dalam 
percobaan pertukaran informasi meteorologi 
penerbangan secara digital baik di di daerah 
Asia Pasifik maupun secara global.

3.	 Mengembangkan pengendalian kualitas 
yang terstandarisasi, pengawasan dan 
manajemen prosedur mengenai pertukaran 
informasi OPMET baik IWXXM (ICAO 
Meteorological. Information Exchange 
Model) maupun TAC (Traditional 
Alphanumeric Code).

4.	 Membuat ulasan mengenai dokumen-
dokumen panduan terkait pertukaran 
OPMET di Asia Pasifik.

5.	 Menjadi penghubung dengan badan-badan 
yang terkait baik didalam ICAO dan WMO 
yang mengurusi aspek dari komunikasi dan 
manajemen pertukaran OPMET.

6.	 Memberikan sumbang saran dan laporan 
kepada MET SG mengenai hal-hal yang 
sudah disebutkan di butir-butir panduan 
kerja diatas untuk koordinasi lebih lanjut 
dengan badan-badan yang bersangkutan 
melalui sekretariat ICAO.

Di pertemuan MET/IE WG tahun 2022 ini diikuti 
oleh 22 negara, pada pertemuan kali ini Indonesia 
membawakan Working Paper mengenai usulan 
perubahan informasi didalam ROBEX Handbook, 
seperti:

1.	 Perubahan Focal Point Indonesia, Herlina 
digantikan Fani Setiawan

2.	 Penambahan ROC Beijing didalam list 
distribusi METAR Indonesia

3.	 Perubahan nama dan location indicator 
pada Bandar Udara di Indonesia

4.	 Penambahan dan pengurangan Bandar 
Udara 

Panduan kerja MET/S WG

Pada tahun 2022 ini MET/S WG mengadakan 
pertemuan tahunan yang ke-12, kenapa bisa 
sebanyak ini walaupun baru berdiri pada tahun 

2015, karena MET/S WG melanjutkan dari 2.

MET/H TF and WAFS TF yang pada tahun 2015 
telah mengadakan pertemuan tahunan sebanyak 
5 kali. Adapun panduan kerja dari MET/S dengan 
bimbingan dari Sekretariat Meteorologi ICAO Asia 
Pasifik adalah sebagai berikut:

1.	 MengidentifikasiI dan mengevaluasi 
kebutuhan saat ini dan yang akan datang 
dalam pelayanan meteorologi terutama 
pada wilayah pengamatan, prakiraan, 
advisory dan peringatan dini untuk 
mendukung ASBU (Aviation System Block 
Upgrades). 

2.	 Mempromosikan penerapan pelayanan 
meteorologi. 

3.	 Mempromosikan kebutuhan dan 
keuntungan dari sistem manajemen 
kualitas untuk pelayanan meteorologi  serta 
kehandalan dari personel meteorologi 
penerbangan. 

4.	 Mempertahankan kewaspadaan akan 
kekurangan dalam pelayanan meteorologi 
dan membuat strategi bagaimana 
memperbaikinya.

5.	 senantiasa mencari cara untuk 
meningkatkan kualitas, kepatuhan terhadap 
peraturan dan efektivitas pelayanan 
meteorologi, mengawasi penerapan, 
penggunaan produk dan jasa WAFS (World 
Area Forecast System), IAVW (International 
Airway Volcano Watch) dan ITCW 
(International Tropical Cyclone Watch). 

6.	 mengawasi kegiatan yang sesuai panduan 
kerja dari badan meteorologi dan badan 
yang lainnya

7.	 Memberikan sumbang saran dan laporan 
kepada MET SG mengenai hal-hal yang 
sudah disebutkan di butir-butir panduan 
kerja diatas untuk koordinasi lebih lanjut 
dengan badan-badan yang bersangkutan 
melalui sekretariat ICAO.

Di pertemuan MET/S WG tahun 2022 ini diikuti 
oleh 25 negara, pada pertemuan kali ini Indonesia 
membawakan Working Paper yang berisi perubahan 
nama location indicator di dalam SIGMET Guide 
dimana Jakarta Flight Information Region menjadi 
WIIF dan Ujung Pandang Flight Information Region 
menjadi WAAF, serta Information Paper yang berisi 
informasi mengenai peran Indonesia didalam 
koordinasi SIGMET antar Flight Information Region 
selama tahun 2021. [hidayat]
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Tanggal 6 – 8 April 2022 Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara 
Kemenhub bersama dengan Kantor 
Otoritas Bandar Udara Wilayah I – 

Kelas Utama melaksanakan Monitoring Angkutan 
Lebaran Tahun 2022 di Stasiun Meteorologi Kelas 
I Soekarno-Hatta. Kegiatan ini dilakukan guna 
memastikan tetap terlaksananya penyelenggaraan 
pelayanan navigasi penerbangan dalam bidang 
meteorologi yang aman, nyaman, efektif dan efisien 
serta tidak lupa sehat. Guna menjaga terpenuhinya 
standar pelayanan navigasi penerbangan di masa 
lebaran Idul Fitri 1443 H tahun 2022 yang masih di 
barengi dengan kondisi pandemi Covid19 terlebih 
2 tahun terakhir ini pemerintah melarang adanya 
kegiatan mudik bagi masyarakat. Namun pada 
lebaran tahun ini pemerintah memperbolehkan 
masyarakat yang akan melaksanakan mudik ke 
kampung halamannya. Kementrian Perhubungan 
memprediksi bahwa akan ada sekitar 9 juta orang 
yang akan melakukan mudik menggunakan 
moda transportasi Udara pada tahun ini, kondisi 
ini meningkat cukup signifikan dibanding dengan 

mudik pada tahun 2021 yang hanya berkisar 7 juta 
penumpang saja. 

Pada tanggal 22 April 2022 sudah terlihat 
adanya lonjakan penumpang di Bandara 
Soekarno-Hatta dimana tercatat ada sekitar 
160 ribu pergerakan penumpang pada hari 
itu, menurut keterangan Presiden Direktur AP 
II Muhammad Awaluddin. Untuk itu kegiatan 
monitoring ini juga merupakan upaya memastikan 
dan menjamin kesiapan yang berkesinambungan 
pada pelayanan navigasi penerbangan bidang 
Meteorologi sekaligus memastikan kesiapsiagaan 
pelayanan navigasi penerbangan bilamana 
terjadi lonjakan jumlah penerbangan di Bandara 
Soekarno-Hatta pada masa mudik tahun 2022. 
Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya adalah 
memeriksa pelaksanaan SOP pelayanan informasi 
meteorologi penerbangan, kemudian pemeriksaan 
dokumen dimana seluruh dokumen harus dalam 
kondisi up to date. Selain itu pemeriksaan juga 
meliputi seluruh fasilitas peralatan meteorologi 
yang menunjang keselamatan penerbangan 
dalam kondisi baik dan beroperasi secara normal, 

MONITORING ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2022
DI STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA
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monitoring peralatan dan personil yang bertugas 
di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta di lakukan 
di Gedung operasional 725. Terdapat beberapa 
peralatan baru antara lain Lidar (Light Detecting 
and Ranging), Wind Profiller, dan TDWR (Terminal 
Dopper Weather Radar) peralatan ini dimaksudkan 
untuk mendukung keselamatan penerbangan. 
Peralatan yang terintegrasi ini dapat mendeteksi 
fenomena wind shear yang dapat mempengaruhi 

aktivitas penebangan terlebih pada saat lepas 
landas maupun mendarat. Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta dalam hal ini cukup siap 
dalam memberikan pelayanan data kepada 
stakeholder di lingkungan bandara Soekarno-
Hatta guna mendukung keselamatan operasi 
penerbangan pada masa angkutan lebaran tahun 
2022. [teguh]
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Kegiatan mudik atau pulang ke kampung 
halaman sudah menjadi tradisi bagi 
warga Jabodetabek menjelang hari 
raya idul fitri. Perjalanan menggunakan 

pesawat terbang menjadi salah satu alternatif bagi 
para pemudik dalam mencapai tujuannya pulang 
ke kampung halaman secara cepat. Kelancaran 
transportasi pesawat terbang dalam melakukan 
kegiatan operasionalnya tentu tidak terlepas dari 
informasi penunjang yang dibutuhkan pesawat 
selama berada di jalur penerbangan lebih utama 
kondisi yang suitable untuk operasi take-off dan 
landing pesawat di bandar udara. 

Kondisi yang dibutuhkan pesawat untuk take-
off dan landing telah diatur melalui regulasi 
internasional dan diadaptasi ke dalam peraturan 
dan Undang-Undang pemerintah antara lain 
kondisi angin dan jarak pandang mendatar serta 
kondisi endapan di landasan yang berpengaruh 
terhadap performa pesawat saat melakukan brake. 

Untuk memberikan informasi tersebut otoritas 
meteorologi memberikan pelayanan informasi 
cuaca bagi kegiatan take-off dan landing pesawat 
di bandar udara keberangkatan, informasi kondisi 
cuaca selama penerbangan serta kondisi cuaca 
bandar udara tujuan. 

Dalam konteks keamanan dan efisiensi 
kegiatan operasional penerbangan, BMKG melalui 
stasiun meteorologi penerbangan berkomitmen 
penuh mendukung kegiatan dengan memberikan 
informasi cuaca yang akurat. Kalibrasi peralatan 
alat operasional utama dilakukan secara periodik 
dan khusus demi memberikan hasil yang maksimal. 
Kepala BMKG Prof. Dr. Dwikorita Karnawati, pada 
tanggal 13 April 2022 secara khusus meninjau 
langsung ke lokasi peralatan alat operasional 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta di bandar 
udara Soekarno-Hatta, untuk mengetahui secara 
langsung kesiapan Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta dalam mendukung kegiatan tersebut. [Soni]

INSPEKSI PERALATAN STASIUN METEOROLOGI 
KELAS I SOEKARNO-HATTA OLEH KEPALA BMKG

Gambar Inspeksi Peralatan di Landasan Pacu
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The right man behind the gun 
merupakan suatu ungkapan yang 
menunjukan keahlian seseorang 
dalam menggunakan senjata akan 

menghantarkan si pengguna kepada hasil maksimal 
yang diinginkan dan dicapai. Tentunya dalam 
menghasilkan suatu keinginan dan pencapaian 
dalam sejarah hidup umat manusia tidak terlepas 
dari peralatan terbaik yang mereka gunakan. 

Seperti halnya dalam lingkup pekerjaan para 
meteorologist membutuhkan peralatan yang dapat 
memproses input dan menghasilkan output guna 
mendukung mereka dalam memberikan informasi 
yang akurat ditempat mereka bekerja.

Peralatan pendukung atau support system yang 
selama ini sering digunakan oleh para prakirawan 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dalam 
memberikan input analisis atau masukan bagi 
mereka sehingga menghasilkan output berupa 
data cuaca ke tengah-tengah stakeholder. 

Salah satu support system yang disediakan 
dalam memberikan input bagi para meteorologist 
dalam menganalisis dan menginterpretasi data 
disediakan melalui peralatan synergy berupa 
data analisis dan prakiraan arpege. Synergy 
yang merupakan support system yang selama 
ini telah lama digunakan oleh BMKG dikeluarkan 
oleh Meteo France International (MFI).  Peralatan 
tersebut secara konsisten diperbaiki dan di-upgrade 
berdasarkan masukan kebutuhan dari pengguna 
yaitu meteorologist.

Seperti halnya pada tanggal 13 April 2022, 
mengunjungi Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
untuk kekurangan dari sistem tersebut baik dari segi 
penggunaanya user friendly atau mendengarkan 
masukan dari prakirawan. [Soni]

KUNJUNGAN TIM MFI KE STASIUN 
METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA
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IDENTIFIKASI KEJADIAN PUTING BELIUNG 
DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG 

MENGGUNAKAN DATA RADAR CUACA 
(Studi kasus kejadian tanggal 31 Agustus 2021)

ABSTRAK 
Pada tanggal 31 Agustus 2021, fenomena puting beliung terjadi di Kecamatan Curug, Kabupaten 
Tangerang, Provinsi Banten. Laporan stasiun setempat mencatat bahwa kecepatan angin maksimum 
mencapai 35 knots pada saat kejadian hingga menyebabkan kerusakan pada atap gedung. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik puting beliung yang terjadi menggunakan data radar cuaca 
dan data AWS kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif dalam mendeskripsikan kejadian 
puting beliung. Produk dari data radar cuaca berupa CMAX (Z) mencakup overlay-nya dengan SWI dan 
SSA, HSHEAR (SHEAR), VSHEAR (SHEAR), VIL, dan CAPPI (Z) terbukti mencatat fenomena puting 
beliung. Grafik hasil pengolahan data AWS pada empat parameter meteorologis menunjukkan adanya 
perubahan yang signifikan pada saat kejadian puting beliung. Nilai reflektivitas maksimum sebesar 55-
60 dBz, mengindikasikan daerah konvektivitas terbentuk sangat kuat dan terjadi secara cepat. Angin 
bertiup kencang ke arah Barat Laut. Jumlah kandungan uap air di area studi kasus cukup basah sebesar 
45-50 dBA. Pada ketinggian 0,5 km terdeteksi hook echo tidak sempurna, dengan tanda adanya potensi 
rotasi angin dan adanya sel maksimum di bagian tengah cakupan sel bernilai 45-50 dBz. Nilai wind shear 
horizontal sebesar 10,0 ms-1/km dan nilai wind shear vertikal bernilai 7,5 ms-1/km hingga 10 ms-1/km pad 
ketinggian 0,5 km hingga 2 km, menandai bahwa kedua wind shear berada pada intensitas yang cukup 
kuat.

Kata kunci: puting beliung, radar, AWS

ABSTRACT
On August 31 2021, a whirlwind occurred in Curug, Tangerang Regency, Banten Province. The local 
station reports noted that the maximum wind speeds were up to 35 knots at the time of the incident, causing 
damage to the roof of the building. This study is aimed to examine the characteristics of the whirlwind 
based on weather radar data and AWS data, then analyzed using quantitative methods in describing 
whirlwind events. The product of weather radar data in the form of CMAX (Z) including its overlay with SWI 
and SSA, HSHEAR (SHEAR), VSHEAR (SHEAR), VIL, and CAPPI (Z) is able to depict the existence of 
the whirlwind. Graphs resulting from AWS data processing from four meteorological parameters showed 
some significant changes during the whirlwind events. The maximum reflectivity value which ranged from 
55-60 dBz, indicating that the convective area was formed very strong and occured rapidly. The wind blew 
towards the Northwest strongly. The amount of water vapor in the case study area was quite wet at 45-50 
dBA. At an altitude of 0.5 km, an imperfect hook echo was detected, with signs of wind rotation potential 
and a maximum cell in the center of the cell coverage of 45-50 dBz. The horizontal wind shear value is 
10.0 ms-1/km and the vertical wind shear value is 7.5 ms-1/km to 10 ms-1/km at an altitude of 0.5 km to 2 
km, indicating that the two wind shears are at a sufficiently strong intensity.

Keywords: whirlwind, radar, AWS
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1. Pendahuluan
Pada tanggal 31 Agustus 2021 jam 17.30 WIB 

telah terjadi peristiwa puting beliung di Kecamatan 
Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 
Kejadian tersebut menyebabkan kerusakan pada 
gedung Stasiun Meteorologi Kelas III Budiarto 
Curug. Laporan stasiun pengamatan setempat 
mencatat bahwa kecepatan angin maksimum 
mencapai 35 knots pada saat kejadian yang 
menyebabkan kerusakan pada atap gedung 
(Gambar 1).

Gambar 1. Dampak kejadian puting beliung di Stasiun 
Meteorologi Kelas III Budiarto Curug

Angin puting beliung merupakan fenomena 
meteorologi skala lokal yang terjadi dalam waktu 
singkat, merusak, dan dapat menimbulkan 
korban jiwa maupun material. Umumnya puting 
beliung dibentuk oleh awan tipe konvektif seperti 
Cumulonimbus yang biasanya merusak lingkungan 
sekitarnya [1]. Angin ini berputar dengan 
kecepatan lebih dari 34.8 knots atau 64.4 km/
jam dan bergerak lurus dalam waktu yang singkat 
[2]. Waterspouts atau puting beliung biasanya 
berkembang di sekitar gust front dan konvergensi 
skala meso, serta shear. Faktor meteorologi yang 
mendukung perkembangan puting beliung dicirikan 
oleh kelembapan relatif yang tinggi, suhu muka 
laut yang tinggi, dan angin troposfer yang lemah 
[3]. Fenomena puting beliung kerap terjadi dalam 
waktu yang cukup singkat dan dalam skala spasial 
yang sempit menyebabkan fenomena ini sulit untuk 
diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan data yang 
memiliki skala temporal dan spasial yang tinggi.

Radar cuaca merupakan salah satu 
penginderaan jauh yang memiliki skala temporal 
dan spasial yang tinggi. Hal ini menjadikan radar 
cuaca dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi 
fenomena ekstrem dalam skala lokal dengan 

periode singkat yang kerap tidak teramati oleh 
alat pengamatan (gauge) maupun satelit cuaca 
[4]. Dengan karakteristik tersebut, radar cuaca 
dapat digunakan untuk mendeteksi kejadian puting 
beliung. Beberapa studi menunjukkan radar cuaca 
dapat menangkap dengan jelas kejadian puting 
beliung dengan menggunakan data reflektivitas 
yang kerap ditandai dengan adanya pola kait atau 
hook echo [5-7]. Selain itu, kejadian puting beliung 
juga diikuti oleh hujan lebat yang ditandai dengan 
nilai reflektivitas mencapai lebih dari 45 dBz. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji karakteristik puting 
beliung yang terjadi di Stasiun Meteorologi Kelas 
III Budiarto Curug. Data radar cuaca dan data 
Automatic Weather Station (AWS) digunakan 
untuk memberikan informasi bagaimana proses 
terjadinya puting beliung dan diidentifikasi faktor 
apa saja yang mendukung pertumbuhannya. 

2. Data dan Metode
Raw data radar cuaca tipe C-band, Tangerang, 

digunakan untuk mengalisis karakteristik puting 
beliung, diantaranya menggunakan tipe data 
reflectivity (Z), velocity (V), dan spectral width (W). 
Radar cuaca dengan kategori C-band tersebut 
dapat menggambarkan secara baik antara jarak 
dan reflektivitas dan dapat menyediakan deteksi 
hujan hingga kisaran 200 km [8]. Raw data pada 
studi kasus terpilih kemudian diolah menggunakan 
aplikasi EDGE 5.0 untuk menghasilkan output 
berupa produk CMAX (Z) pada range 50 km, CMAX 
(Z) yang di-overlay dengan produk SWI dan SSA, 
CAPPI (Z, V, W) pada ketinggian 0,5 km dan 1 km, 
HSHEAR (SHEAR) pada ketinggian 0,5 km dan 1 
km, VSHEAR pada ketinggian 2 km, dan VIL.

Adapun data Automatic Weather Station (AWS) 
yang dianalisis adalah arah angin, kecepatan 
angin maksimum, suhu udara, tekanan udara, 
dan kelembapan udara. Kedua data tersebut 
dianalisis menggunakan metode kuantitatif dalam 
mendeskripsikan kejadian puting beliung.

3. Hasil dan Pembahasan
Fenomena meteorologi berupa kejadian puting 

beliung yang terjadi di Stasiun Meteorologi Kelas 
III Budiarto Curug disebabkan oleh adanya putaran 
angin yang cukup kencang. Data radar dianalisis 
dengan memanfaatkan beberapa produk, 
diantaranya: CMAX (Z) dimanfaatkan untuk 
diketahui daerah dengan potensi cuaca buruk, 
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CMAX (Z) yang di-overlay dengan produk SWI 
dan SSA dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah 
sel awan konvektif dengan informasi pergerakan 
massa udaranya secara vertikal, CAPPI (Z, 
V, W) untuk diketahui bagaimana kondisi sel 
per ketinggian dan karakteristik puting beliung, 
HSHEAR (SHEAR) untuk mengetahui kekuatan 
wind shear horizontal, VSHEAR (SHEAR) untuk 
mengetahui kekuatan wind shear vertikal, dan VIL 
dalam mengidentifikasi jumlah kandungan uap air 
vertikal. Data selanjutnya yaitu Automatic Weather 
Station (AWS) ditampilkan dalam bentuk tren grafik 
agar dianalisis bagaimana sifat fluktuasinya.

Gambar 2. Produk CMAX (Z) pukul 17.30 WIB

Gambar 2 menunjukkan nilai reflektivitas 
maksimum berdasar pada produk CMAX (Z) 
untuk wilayah Stasiun Meteorologi Budiarto, 
Curug sekitar 55-60 dBz. Hal ini mengindikasikan 
bahwa di area studi kasus sedang mengalami 
cuaca buruk saat waktu kejadian, dimana daerah 
konvektivitas terbentuk sangat kuat dan terjadi 
secara cepat. Gambar 3 menggambarkan proses 
pertumbuhan sel maksimum, dimana pada jam 
17.22 WIB nilai reflektivitas maksimum bernilai 45-
50 dBz, kemudian selang 8 menit nilai reflektivitas 
maksimum meningkat menjadi 55-60 dBz dan 
menurun ke 50-55 dBz pada jam 17.37 WIB. Nilai 
ini serupa dengan kejadian puting beliung yang 
terjadi di Bali [6] dan Surabaya [7]. Pola sebaran 
dari reflektivitas maksimum yang melengkung ke 
arah barat laut menunjukkan bahwa angin bertiup 
kencang ke arah Barat Laut. 

Gambar 3. Profil perkembangan sel maksimum jam (a) 17.22 
WIB, (b) 17.30 WIB, dan (c) 17.37 WIB 

Tabel 1. Arah angin berdasarkan data AWS Curug
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Berdasarkan data AWS Stasiun Meteorologi 
Curug pada pukul 16.00 WIB hingga 18.30 WIB 
yang mewakili pergerakan angin (Tabel 1), angin 
permukaan pada awalnya bergerak dari Barat Laut 
kemudian berubah menjadi dari arah Tenggara. 
Hal ini menunjukkan adanya perubahan arah angin 
signifikan yang berpotensi terjadinya perputaran 
angin secara horizontal maupun vertikal. 

Gambar 4. Produk CMAX di-overlay dengan produk SWI dan SSA 
jam 17.30 WIB

Jika produk CMAX di-overlay dengan produk SWI 
dan SSA seperti pada Gambar 4, terlihat gambaran 
struktur awan badai serta pergerakannya. Satu 
single cell awan Cumulonimbus terlihat dengan 
daerah bagian Timur dominan dengan proses 
divergensi, sementara daerah bagian Barat 
didominasi oleh proses konvergensi. Proses ini 
juga didukung dengan adanya adveksi kuat yang 
menyebabkan penjalaran daerah konvektivitas ke 
arah Barat. 

Gambar 6. Profil angin maksimum, suhu udara, kelembapan udara, dan 
tekanan udara berdasarkan data AWS Curug

Gambar 5. Produk VIL jam 17.30 WIB

Gambar 5 menunjukkan nilai Vertical Integrated 
Liquid (VIL) untuk wilayah Stasiun Meteorologi 
Budiarto, Curug sebesar 45-50 dBA. Hal ini 
mengindikasikan bahwa jumlah kandungan uap air 
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di area studi kasus cukup basah. Pola lengkungan 
ke arah Barat Laut juga terlihat dari produk VIL 
tersebut, menandakan adanya potensi angin 
kencang. Prakiraan kandungan air secara cepat 
terdeteksi membentuk badai hebat. 

Analisis time series pada empat parameter 
meteorologis menunjukkan bahwa pukul 17.30 WIB 
(10.30 UTC) teramati adanya perubahan signifikan 
pada beberapa parameter (Gambar 6). Kecepatan 
angin maksimum mengalami peningkatan secara 
tajam sejak pukul 17.20 WIB dengan puncak nilai 
yang mencapai 35 knot. Sementara itu, suhu 
udara mengalami penurunan nilai pada kisaran 24 
⁰C, dengan tekanan udara yang mengalami tren 
sebaliknya dengan nilai mencapai sekitar 1005,2 
mb pada pukul 17.30 WIB, meskipun nilainya 
kembali sedikit turun pada 17.40 WIB. Kelembapan 
udara juga mengalami tren naik dimana nilai 
kelembapan udara dapat mencapai nilai 100% 
yang menunjukkan bahwa udara yang ada sangat 
lembap.

Gambar 7. Produk HSHEAR: (a) 0,5 km, (b) 1 km

Produk HSHEAR (SHEAR) pada ketinggian 
0,5 km (Gambar 7a) menunjukkan adanya nilai 

maksimum yang sebarannya cukup terlihat berbeda 
dan signifikan dengan daerah sekitarnya. Tercatat 
nilai maksimum HSHEAR (SHEAR) sebesar 
10,0 ms-1/km, yang artinya kuatnya wind shear 
horizontal dengan proses divergensi dan ditandai 
nilai degradasi yang besar di wilayah sekeliling area 
studi kasus sehubungan nilai positif dari HSHEAR 
(SHEAR). Lengkungan nilai maksimum dan data 
pada Tabel 1 yang menandakan adanya perubahan 
arah angin signifikan, sehingga terdeteksi adanya 
rotasi dari arah Barat Laut menjadi dari arah 
Tenggara. Gambar 7b menunjukkan nilai HSHEAR 
(SHEAR) pada ketinggian 1 km di area studi kasus 
menurun sehingga ada indikasi terjadinya wind 
shear vertikal dengan kecepatan angin di bawah 
lebih kencang daripada di atasnya.  

Gambar 8a menunjukkan produk CAPPI (Z) 
dimana pada ketinggian 0,5 km terdeteksi hook echo 
tidak sempurna dengan tanda adanya lengkungan 
hampir menyerupai angka 6. Pola ini berbeda 
dengan kejadian puting beliung di Surabaya dan 
Bali dimana hook echo terlihat pada citra radar [6,7]. 
Daerah lengkungan tersebut menjadi identifikasi 
adanya potensi rotasi angin dan adanya sel 
maksimum di bagian tengah cakupan sel bernilai 
45-50 dBz. Sementara Gambar 8b menunjukkan 
produk CAPPI (Z) dimana pada ketinggian 1 km 
tidak tampak adanya perpanjangan lengkungan 
dari ketinggian 0,5 km ke atas, sehingga dapat 
diketahui bahwa rotasi angin hanya terjadi di 
ketinggian lapisan bawah.
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Gambar 8. Produk CAPPI (Z): (a) 0,5 km, (b) 1 km

Gambar 9. Produk CAPPI (V): (a) 0,5 km, (b) 1 km

Identifikasi terjadinya angin kencang dari produk 
CAPPI (V), baik pada ketinggian 0,5 km maupun 
1 km, tidak tampak adanya tanda tersebut. Hal ini 
ditunjukkan dengan Gambar 9a yang didominasi 
oleh warna hijau cerah (2,5 - 5,0 ms-1) , dimana sel 
awan bergerak mendekati pusat radar. Satu hal 
yang dapat dikenali adalah adanya daerah dengan 
warna hijau yang berdampingan dengan warna 
merah, menandakan bahwa proses pertumbuhan 
awan didominasi oleh proses dissipasi. Gambar 
9b menunjukkan informasi yang sama, ditambah 
dengan posisi sel awan secara vertikal sama 
antara ketinggian 0,5 km dan 1 km. Gambar 9b 
menunjukkan dominan pergerakan sel awan 
menjauhi pusat radar sebesar 5-11 ms-1.

Rotasi yang disebabkan oleh adanya turbulensi, 
terlihat pada Gambar 10 baik pada produk CAPPI 
(W) ketinggian 0,5 km maupun 1 km menunjukkan 
intensitas yang lemah dengan nilai sebesar 1 - 3,0 
ms-1. Hal ini mengindikasikan bahwa ketepatan 
waktu terjadinya fenomena puting beliung berada 
di antar interval waktu scanning radar, sehingga 
beberapa faktor yang terjadi sangat cepat tidak 
terekam secara baik dalam data radar. Gambar 11 
menunjukkan hal yang berbeda, dimana produk 
VSHEAR (SHEAR) menggambarkan wind shear 
vertikal yang kuat pada interval ketinggian dari 0,5 
km hingga 2 km. Nilai wind shear vertikal bernilai 
7,5 ms-1/km hingga 10 ms-1/km.

Gambar 10. Produk CAPPI (W): (a) 0,5 km, (b) 1 km

Gambar 11. Produk VSHEAR(SHEAR) ketinggian 0,5 km hingga 
2 km
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4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

beberapa poin, yaitu:

a)	 Produk dari data radar cuaca berupa CMAX(Z) 
mencakup overlay-nya dengan SWI dan SSA, 
HSHEAR(SHEAR), VSHEAR(SHEAR), VIL, 
dan CAPPI (Z) terbukti mencatat fenomena 
puting beliung di Stasiun Meteorologi Kelas III 
Budiarto, Curug.

b)	 Semua grafik hasil pengolahan data AWS 
berupa parameter arah angin, kecepatan angin 
maksimum, suhu udara, tekanan udara, dan 
kelembapan udara menunjukkan anomali tren 
yang merekam terjadinya fenomena kejadian 
puting beliung.

c)	 Identifikasi kejadian puting beliung di Stasiun 
Meteorologi Kelas III Budiarto, Curug 
menunjukkan karakteristik berupa:

1)	 Nilai reflektivitas maksimum sebesar 55-60 
dBz, mengindikasikan daerah konvektivitas 
terbentuk sangat kuat dan terjadi secara 
cepat. Angin bertiup kencang ke arah Barat 
Laut. 

2)	 Jumlah kandungan uap air di area studi 
kasus cukup basah sebesar 45-50 dBz.

3)	 Pada ketinggian 0,5 km terdeteksi hook 
echo tidak sempurna, dengan tanda 
adanya potensi rotasi angin dan adanya sel 
maksimum di bagian tengah cakupan sel 
bernilai 45-50 dBz.

4)	 Nilai wind shear horizontal sebesar 10,0 
ms-1/km dan nilai wind shear vertikal 
bernilai 7,5 ms-1/km hingga 10 ms-1/km pad 
ketinggian 0,5 km hingga 2 km, menandai 
bahwa kedua wind shear berada pada 
intensitas yang cukup kuat.
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